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MADAGASKARS HEMLIGHETER – dagsprogram 14 dagar* 

 
• 15 dagars resa i öster och norr 
• En mångfald av lemurer, kameleonter, fåglar och naturtyper 
• Enastående vackra landskap 
• Rikt kulturliv i städer och på landsbygden 
• Besök nationalparkerna Andasibe–Mantadia, Montagne d’Ambre 

och Ankarana samt flera privata reservat 
• Avsluta med sol och bad på exotiska och exklusiva önNosy Be vid 

kusten i nordväst 
• Välj mellanklasshotell eller bästa hotell 
• Var beredd på transporter på skakiga vägar vissa dagar, men ett 

härligt äventyr utöver det vanliga! 
 

 
Dag 1    v 30 min  
Ni reser på morgonen från Sverige via Paris 
och når huvudstaden Antananarivo på 
kvällen. Ni eskorteras till ert hotell. 
 
Dag 2    v 4 t 
Färd österut till Andasibes nationalpark ge-
nom terrasserade risodlingar och skogsom-
råden. Vid Marozevo stannar ni och ser på de 
fascinerande kameleonterna. Ni tar in på ert 
hotell och gör en tur in i parken för att se det 
nattliga djurlivet. 
 

 
Dag 3     v 4 t 
Efter frukost besök i parken för att se Indri, 
den största lemurarten, bruna lemurer, fåglar 
och kameleonter. Bil mot kusten och sedan båt 
i en kanal till Akanin Ny Nofy (vilket betyder 
ett bo av drömmar) och ert hotell. 
 
Dag 4      
Hela denna dag kan ni ägna åt att utforska den 
vackra Ampitabesjön och den privata Palma-
riumparken där många olika lemurer finns. Ni 
övernattar vid Akanin Ny Nofy. 
 



                                          

 
 

 
 
Dag 5    v 7 tim 
Efter frukost båtfärd på Pangalaneskanalen till 
Manambato. Bilfärd till Antanananrivo, hotell. 
 
Dag 6    v 30 min ñ 2 t 
Transfer till flygplatsen och flyg norrut till 
Diego Suarez och ert hotell. Njut av naturen, 
fågellivet och de vackra omgivningarna. 
 
Dag 7    v 1 t + 1 t 
Heldag i nationalparken Montagne d’Ambre 
med 25 däggdjur – bland annat kronmaki – 
vattenfall, kameleonter och många endemiska 
växter. Mot kvällen åter till ert hotell. 
 
Dag 8    v 3 t 
Efter frukost far ni till Ankaranas nationalpark 
som är uppbygd av fossiliserade korallrev som 
kallas Tsingy, med en mångfald av lemurer, 
fåglar och växter. Ni kan gå in i någon av 
grottorna. Hotell i Joffreville. 
 
Dag 9     
Ytterligare en hel dag i Ankarana med sin 
otroliga mångfald, bland annat finns här 
sanfordsmaki. Åter till ert hotell. 
 
Dag 10    v 4 t  
Efter frukost färdas ni till Ankify – en liten by 
vid kusten – och sedan med båt och bil till ert 
hotell på Nosy Be. Här kan ni njuta av sköna 
dagar och fantastisk snorkling. 

Dag 11 – 13 
Fortsätt att njuta av lugnet, de vackra 
stränderna och enastående klart vatten vid 
Nosy Be. Dagsutflykter till en ö med lemurer 
eller till speciella snorklingsställen är möjliga 
(dagsutflykter ingår ej). 
 
Dag 14    ñ 2 t 
Ytterligare en förmiddag vid stranden under 
palmers skugga. Sedan transport till flygplat-
sen för färd till Antananarivo och ert hotell.  
 
Dag 15 
Utflykt till Ambohimanga, ett kungapalats 
byggt på ett berg mitt i regnskogen. Ni kan 
använda ert hotellrum under eftermiddagen. 
Incheckning till ert flyg tillbaka till Europa. 
 
ñ v = transporttid vid förflyttning inrikes 
 
*) Programmet kan kortas eller förlängas 
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